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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer hmoÏdinka pro sádrokarton typ GK
HmoÏdinka pro rychlou montáÏ do sádrokartonu.
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HmoÏdinka do sádrokartonu GK
Vrut do dfievotfiísky
Osazovací a ‰roubovací nástroj3

2

1PouÏití

Vhodná pro:
sádrokarton, sádrokarton s izolací na zadní stranû.

K upevnění:
osvûtlovacích tûles, patních li‰t, spínaãÛ,
obrazov˘ch rámÛ, kabelov˘ch kanálÛ, kolejnic na
záclony, dfievûn˘ch li‰t atd.

Popis

HmoÏdinka do sádrokartonu fischer GK je speciální
hmoÏdinka, která se osazuje za‰roubováním pomocí
pfiiloÏeného nástroje, do sádrokartonové desky. Za deskou je
zapotfiebí urãité místo.

MontáÏní pokyny

J MontáÏ bez vrtání pomocí ‰roubováku na baterii/
elektrického ‰roubováku.

J Osazovací nástroj je vhodn˘ i k za‰roubování vrutÛ.

J Pro vruty do dfieva a dfievotfiísky x 4,0–5,0 mm.

J Osazovací nástroj je souãástí balení.

J Není vhodn˘ pro sádrovláknité desky a obloÏené
sádrokartonové desky.

ls = l + da

Pfiíklady

Technická data

l t da ds x ls
min.

délka tloušť.
hmož- k prvním užitná
dinky nosným délka balení

Typ katalogové č. mm vrstvám mm šrouby kusů

GK 52389 22 25 – x 4,0–5,0* 100

GKS1) 52390 22 25 13 4,5 x 35 50

GK a GKS vždy včetně 1 nasazovacího nástroje.
* Min. délka vrutu = délka hmoždinky 22 mm + upevňovací tloušťka připevňo

vaného předmětu.
1) Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky.

Výtažné síly (síly při lomu) v kN.

Hmoždinky do sádrokartonu GK/GKS

Sádrokarton 9,5 mm 0,07

Sádrokarton 12,5 mm 0,08

Sádrokarton M2 x 12,5 mm 0,11

MontáÏ

Certifikováno
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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer hmoÏdinka pro sádrokarton GKM
Samozávrtávací hmoÏdinka pro rychlou montáÏ do sádrokartonu.

1

kovová hmoÏdinka pro sádrokarton GKM
vrut do dfievotfiísky s ãoãkovitou hlavou 
vrut do dfievotfiísky se zápustnou hlavou3

2

1PouÏití

Vhodná pro:
Sádrokarton a sádrokarton s izolací na zadní stranû.

K upevnění:
Osvûtlovacích tûles, kobercov˘ch li‰t, obrazov˘ch
rámÛ, kolejnic na záclony a dfievûn˘ch li‰t.

Popis

HmoÏdinka do sádrokartonu fischer GKM je speciální
hmoÏdinka, která se za‰roubovává pomocí vlastního v˘stupku
na tûlo hmoÏdinky. HmoÏdinka je z lehkého kovu. Za
pfiipevÀovanou deskou je zaptfiebí montáÏní místo. 

Montážní pokyny:

J MontáÏ pomocí ‰roubováku na baterii. 

J Za‰roubování hmoÏdinky je pomocí ‰roubováku.

J Pro vruty do dfieva a dfievotfiísky o x 4,0–5,0 mm.

J Není vhodn˘ pro sádrovláknité desky a obloÏené
sádrokartonové desky

Pfiíklad pouÏití

Technická data

l t da ds x ls
min
tloušťka

délka k prvním užitná
hmoždinky nosným délka šroub balení

Typ katalogové č. mm vrstvám mm mm kusů

GKM 24556 31 37 – x 4,0–5,0 100

GKM 121) 15292 31 37 12 4,5 x 35 50

GKM 272) 15297 31 37 27 4,5 x 50 50

1) Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky s hlavou čočkovou.
2) Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky s hlavou zápustnou.

da

t

l

MontáÏ

2

3

Certifikováno




